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Besluit van de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie tot vaststelling van de tarieven
als bedoeld in artikel 41 van de Elektriciteitswet 1998.

TARIEVENVOORSTEL

1. Op 22 september 2000 heeft de Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (hierna te
noemen: de directeur DTe) op basis van artikel 41 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna te
noemen: de wet), besluit nummer 00-063 genomen, houdende vaststelling van de X-factor voor
TenneT B.V. (hierna te noemen: TenneT).

2. De directeur DTe heeft TenneT per brief, kenmerk 00060520, van 26 september 2000, nader
geïnformeerd ten aanzien van de relatieve wijziging van het consumentenprijsindexcijfer,  de
uitkomst van de Price Cap-formule voor TenneT en het tarievenmandje voor 2001.

3. Op 30 september 2000 heeft de directeur DTe een voorstel ontvangen als bedoeld in artikel 40
van de wet. Het voorstel heeft betrekking op de aansluittarieven en de transporttarieven, die
TenneT in 2001 ten hoogste in rekening mag brengen voor aansluiting op zijn net of voor het
transport van elektriciteit met behulp van zijn net.

4. In de brief van 12 oktober 2000, kenmerk 00064018, waarin de ontvangst van het tariefvoorstel
2001 wordt bevestigd, heeft de directeur DTe de aandacht gevestigd op het feit dat de
meterhuren als niet gereguleerde activiteit uit het vastrechttarief voor de transportdienst moeten
worden afgesplitst. Om bovenstaande reden verzocht de directeur DTe TenneT om, indien en
voor zover TenneT dat nog niet had gedaan, vóór 20 oktober 2000 een aanvullende opgave van
de vastrechttarieven voor de transportdienst 2001 te verstrekken waaruit blijkt hoe deze
vastrechttarieven worden gesplitst in een gereguleerd deel (voor meteropname en databeheer)
en een niet gereguleerd deel (voor de meterhuren).

5. Bij brief van 22 november 2000, kenmerk 00073637, heeft de directeur DTe de netbeheerders, die
nog geen nettarief 2001 hadden voorgesteld voor afnemers met een afnameduur kleiner dan 600
uur, alsnog in de gelegenheid gesteld om de reeds ingediende voorstellen voor de nettarieven
2001 op dit punt aan te vullen en deze vóór 29 november 2000, 12.00 uur, bij de directeur DTe in
te dienen.
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6. Naar aanleiding van bovenstaande heeft de directeur DTe vastgesteld dat het op 30 september
2000 ingediende voorstel voor de aansluittarieven en de transporttarieven van TenneT reeds een
voorstel voor een nettarief voor afnemers met een afnameduur kleiner dan 600 uur bevatte en dat
de meterhuren reeds als niet-gereguleerde activiteit uit het vastrechttarief voor de transportdienst
waren afgesplitst.

7. Op 1 december 2000 heeft de directeur DTe naar aanleiding van nadere gegevens op basis van
artikel 41 van de wet besluit nummer 00-076 genomen, houdende een wijziging van de X-factor
voor TenneT.

8. Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de directeur DTe op 8 december 2000 een gewijzigd
voorstel ontvangen als bedoeld in artikel 40 van de wet. In dit gewijzigde voorstel heeft TenneT
tevens rekening gehouden met de gewijzigde X-factor als onder punt 7 vermeld.

PROCEDURE

9. De directeur DTe heeft de openbare voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), van toepassing verklaard op de besluiten tot
vaststelling de aansluit- en transporttarieven. Hiervan is mededeling gedaan in de Staatscourant1.
Het desbetreffende voorstel heeft vanaf 17 oktober 2000 voor een periode van vier weken ter
inzage gelegen op het kantoor van DTe. Daarnaast is van de mogelijkheid van inzage ook
mededeling gedaan op de Internetpagina van DTe.

10. Op grond van artikel 3:13 van de Awb zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld na de
datum van de publicatie in de Staatscourant, voor een periode van vier weken hun zienswijze op
het ter inzage gelegde voorstel naar keuze mondeling of schriftelijk naar voren te brengen.

11. Zes organisaties2 hebben de voorstellen ingezien en één organisatie3 heeft schriftelijk zijn
zienswijze gegeven4 en heeft deze zienswijze naderhand mondeling toegelicht.

12. Deze laatstbedoelde organisatie stelde in haar zienswijze, dat haar was opgevallen uit de ter
inzage liggende voorstellen dat er grote onderlinge verschillen in de invulling van de
efficiencykortingen door de netbeheerders waren. Deze organisatie is van oordeel dat de
efficiencykortingen vastgesteld zijn als een uniforme maatregel, hetgeen volgens haar echter niet
blijkt uit de voorgestelde transporttarieven.

                                                                
1 Staatscourant van 16 oktober 2000, nr. 200 / pag. 13.
2 Eemcons, TZH, ENRON, VEMW, Katholieke Universiteit en Brabant , F&B.
3 VEMW.
4 Bij brief van 10 november 2000.
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13. Op het voorstel van TenneT zijn geen specifieke reacties binnengekomen.

WETTELIJKE CONTEXT

14. De directeur DTe heeft op basis van artikel 40 van de wet van alle netbeheerders voorstellen
ontvangen met betrekking tot de aansluittarieven en de transporttarieven, die deze netbeheerders
in 2001 mogen berekenen.

15. Krachtens artikel 41, eerste lid, van de wet stelt de directeur DTe de tarieven, die kunnen
verschillen voor de verschillende netbeheerders, vast aan de hand van een formule en met
inachtneming van het belang dat door middel van marktwerking ten behoeve van afnemers een
doelmatige bedrijfsvoering en kostenverlaging worden bevorderd.

16. Op 30 september 1999 is, bij besluitnummer 002, het Besluit tot vaststellen van de
tariefstructuren (hierna te noemen: de Tarievencode), bedoeld in artikel 27 van de wet tot stand
gekomen. Dit besluit geeft de elementen en wijze van berekening weer van het tarief waarvoor
afnemers zullen worden aangesloten op het net, van het tarief waarvoor transport van
elektriciteit, met inbegrip van de invoer, uitvoer en doorvoer van elektriciteit ten behoeve van
afnemers zal worden uitgevoerd en van het tarief waarvoor systeemdiensten zullen worden
verricht en de energiebalans wordt gehandhaafd. De Tarievencode is gewijzigd bij besluit van 19
juni 2000, nummer 00-013 en vervolgens bij besluit van 16 november 2000, nummer 00-068.

17. Op 7 december 1999 zijn de besluiten tot het vaststellen van de transporttarieven voor 2000 van
TenneT B.V., alsmede tot het vaststellen van het Landelijk Uniform Producenten transporttarief
(hierna te noemen: het LUP-transporttarief) tot stand gekomen. Die tarieven geven de
transporttarieven weer die golden in de periode voorafgaand aan periode t en worden als zodanig
toegepast in de formule van artikel 41 van de wet voor TenneT, respectievelijk het LUP-
transporttarief.

18. Op 17 december 1999 zijn de besluiten tot vaststellen van de transporttarieven voor 2000 van
B.V. Transportnet Zuid-Holland, ENECO NetBeheer B.V., Netbeheer Midden Holland B.V., EWR
Netbeheer B.V., Edelnet DELFLAND B.V., WESTLAND Energie Infrastructuur B.V., Noord West
Net N.V., N.V. EDON Netwerk, N.V. FRIGEM Netwerk, Netbeheer Centraal Overijssel B.V., N.V.
Continuon Netbeheer, PNEM Netwerk B.V., ENET Eindhoven B.V., MEGA Limburg Netwerk B.V.,
InfraMosane N.V., Netbeheer Nutsbedrijven WEERT N.V. en DELTA Netwerkbedrijf B.V. tot
stand gekomen. Die tarieven geven de transporttarieven weer die golden in de periode
voorafgaand aan periode t  en worden als zodanig toegepast in de formule van artikel 41 van de
wet voor die bedrijven.

19. Op 20 december 1999 is het besluit tot vaststellen van de transporttarieven voor 2000 van ONS
Netbeheer B.V. tot stand gekomen. Die tarieven geven de transporttarieven weer die golden in de
periode voorafgaand aan periode t en worden als zodanig toegepast in de formule van artikel 41
van de wet voor dit bedrijf.
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20. Op 22 december 1999 zijn de besluiten tot vaststellen van de transporttarieven voor 2000 van
Elektriciteitsnetbeheer Utrecht B.V. en B.V. Netbeheer Zuid Kennemerland tot stand gekomen.
Die tarieven geven de transporttarieven weer die golden in de periode voorafgaand aan periode t
en worden als zodanig toegepast in de formule van artikel 41 van de wet voor die bedrijven.

21. Op 23 december 1999 is het besluit tot vaststellen van de transporttarieven voor 2000 van
RENDO Netbeheer B.V. tot stand gekomen. Die tarieven geven de transporttarieven weer die
golden in de periode voorafgaand aan periode t en worden als zodanig toegepast in de formule
van artikel 41 van de wet voor dit bedrijf.

22. Bij besluiten, nummers 00-001, oo-002, 00-003, 00-004, 00-005, alle van 26 januari 2000, zijn de
besluiten met betrekking tot de transporttarieven die respectievelijk N.V. EDON Netwerk, PNEM
Netwerk B.V., MEGA Limburg Netwerk B.V., N.V. FRIGEM Netwerk en ENECO NetBeheer B.V.5

ten hoogste mogen berekenen, gewijzigd.

23. Bij besluit van 6 september 2000, nummer 00-022, is het besluit6 tot vaststelling van de
transporttarieven voor N.V. Continuon Netbeheer aangepast.

24. Bij besluiten, nummers 00-024 tot en met 00-045, alle van 18 september 2000, heeft de directeur
DTe de tarieven vastgesteld, die de netbeheerders ten hoogste in het jaar 2000 mogen berekenen
voor aansluitingen op het door die respectievelijke netbeheerders beheerde netten. Bij besluit
nummer 45a is het besluit nummer 45 voor WESTLAND Energie Infrastructuur gewijzigd.

25. Op 22 september 2000 heeft de directeur DTe bij besluiten, nummers 00-047 tot en met 00-067,
de X-factoren, als bedoeld in artikel 41 van de Elektriciteitswet 1998, voor de afzonderlijke
netbeheerders en met betrekking tot het LUP-transporttarief vastgesteld. Deze factor X, die voor
een aantal netbeheerders en voor het LUP-transporttarief is aangepast, geeft de korting ter
bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering door elke netbeheerder weer en dient ook in de
Price Cap-formule van artikel 41 van de wet toegepast te worden. Door middel van de Price
Cap-formule worden de tarieven berekend die zullen gelden voor het jaar 2001.

26. De directeur DTe heeft deze korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering
vastgesteld voor een periode van drie jaar (artikel 41 lid 2 van de wet).

BELANGENAFWEGING

27. In de openbare voorbereidingsprocedure heeft één organisatie7 naar voren gebracht dat er grote
onderlinge verschillen zijn tussen de invulling van de efficiencykortingen door de netbeheerders.
Zij is van mening dat efficiencykortingen zijn vastgesteld als een uniforme maatregel, hetgeen
echter niet naar voren komt in de voorgestelde transporttarieven. Kennelijk gaat deze organisatie

                                                                
5 Wijziging van besluiten nummers 18, 23, 25, 19 en 9
6 Nummer 22
7 VEMW
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er vanuit dat de efficiencykortingen dienen te worden toegepast op elke, afzonderlijke
tariefcomponent.

28. De Directeur DTe is van mening dat deze organisatie in onvoldoende mate rekening heeft
gehouden met het feit dat de meterhuren als niet gereguleerde activiteit moet worden afgesplitst
uit het gereguleerde vastrechttarief voor de transportdienst. Daarnaast gaat deze
belanghebbende naar het oordeel van de directeur DTe voorbij aan het feit dat netbeheerders vrij
zijn in het herbalanceren van de door hen in rekening te brengen aansluittarieven en
transporttarieven, zolang het geheel van deze tarieven maar voldoet aan het gestelde in artikel 41
van de wet, alsmede aan de Tarievencode als bedoeld in artikel 27 van de wet. De directeur DTe
wijst er in dit verband op dat hij in zijn Informatie- & consultatiedocument respondenten heeft
gevraagd naar de noodzaak van het stellen van subcaps op de te reguleren nettarieven8. Na de
consultatie heeft de directeur DTe in het document Richtsnoeren geconstateerd dat introductie
van subcaps niet wenselijk is aangezien deze de mogelijkheden van een efficiënt tariefbeleid
beperken en dat in bescherming van kwetsbare afnemers ook goed kan worden voorzien via de
wet9.

29. In afwijking op het voorgaande heeft de directeur DTe in één situatie wel een subcap gesteld. In
verband met de doorwerking van mogelijke cascade-effecten dienen de netwerktarieven op de
netvlakken, waarop onderliggende netbeheerders zijn aangesloten, te worden gewijzigd met de
exacte uitkomst van de Price Cap-formule. De reden hiervoor is, dat de X-factor bij het vaststellen
van de X-factor voor onderliggende netbeheerders als een niet-beïnvloedbare kostenfactor is
meegenomen.

AFSPLITSING VAN METERHUREN

30. Naar aanleiding van de eerdergenoemde brief van 12 oktober 2000, kenmerk 00064018, met
betrekking tot de meterhuren hebben de netbeheerders gevolg gegeven aan het daarin
neergelegde verzoek om hem alsnog voor 20 oktober 2000 een aanvullende opgave van de
vastrechttarieven voor de transportdienst 2001 te verstrekken waaruit blijkt hoe deze
vastrechttarieven met ingang van 2001 worden gesplitst in een gereguleerd deel (voor
meteropname en databeheer) en een niet gereguleerd deel (voor de meterhuren).

31. De directeur DTe heeft de aanvullende opgaven van de netbeheerders op aannemelijkheid en
redelijkheid van de verstrekte informatie onderzocht. Deze nadere bestudering heeft echter aan
het licht gebracht dat er per tariefcategorie tussen de netbeheerders onderling een grote mate
van spreiding in de meterhuren wordt gehanteerd. Hierdoor dreigt het gevaar te ontstaan dat in
sommige delen van het land de concurrentie in het aanbod van nieuwe meters onvoldoende
wordt gestimuleerd of in het geheel niet van de grond kan komen. Dit beeld wordt onderbouwd

                                                                
8 Informatie- & consultatiedocument Price cap-regulering in de elektriciteitssector, nummers 6.19 en 6.20,

van juli 1999.
9 Richtsnoeren inzake Price cap-regulering in de Nederlandse elektriciteitssector, nummers 4.6 tot en met

4.8, van februari 2000.
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met de navolgende gegevens.

OVERZICHT VAN NIET-GEREGULEERDE METERHUREN
Deelmarkt Laagste waarneming in

NLG per jaar
Hoogste waarneming in

NLG per jaar
Afnemers HS (110 – 150 kV) 1650,00 10.000,00

Afnemers TS (25-50 kV) 401,52 10.000,00

Afnemers Trafo HS+TS/MS 630,00 6.921,45

Afnemers MS (1-20 kV) – Transport 134,38 216,72

Afnemers MS (1-20 kV) – Distributie 64,46 2.499,41

Afnemers Trafo MS/LS 64,46 2.804,32

Afnemers LS 5,60 630,00

Afnemers > 3* 25 A  (DT) 5,60 37,80

Afnemers > 3* 25 A  (ET) 9,70 32,00

Afnemers < 3* 25 A  (DT) 3,36 37,80

Afnemers < 3* 25 A  (ET) 3,36 24,27

32. De directeur DTe is van oordeel dat het in dit stadium van de besluitvorming niet verantwoord is
om nu correcties aan te brengen in de hem voorgelegde vastrechttarieven in die gevallen waarin
de directeur DTe het vermoeden heeft dat de niet-gereguleerde meterhuren op een onjuiste wijze
zijn afgesplitst van de vastrechttarieven voor de transportdienst.

33. De directeur DTe is van oordeel dat nader onderzoek moet worden uitgevoerd naar de kosten van
het beschikbaar stellen van meters en dat dit onderzoek met het oog op de gewenste
concurrentie in de beschikbaarstelling van meters dringend gewenst is. De directeur DTe is
voornemens om dit onderzoek reeds in de loop van januari 2001 te (laten) starten. Hij is daarbij
van oordeel dat dit onderzoek dient te resulteren in een voor iedere tariefcategorie nader te
bepalen standaardbedrag. Deze standaardbedragen per categorie dienen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2001 in mindering te worden gebracht op de vastrechttarieven voor de
transportdienst zoals deze met dit besluit zullen worden vastgesteld. Uiteraard zullen de
netbeheerders in dit onderzoek worden betrokken.

34. Het voorgaande betekent dat de bij dit besluit vastgestelde vastrechttarieven voor de
transportdienst na het afronden van bovenbedoeld onderzoek zonodig zullen worden
gecorrigeerd voor de verschillen die voortvloeien uit het vergelijken van de nog nader vast te
stellen standaardbedragen en de thans feitelijk afgesplitste meterhuren.

BEOORDELING DOOR DE DIRECTEUR DTe

Uitgangspunten bij de beoordeling
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35. Bij de beoordeling van de ingediende voorstellen voor de aansluittarieven en transporttarieven
voor 2001 heeft de directeur DTe de voor 2000 vastgestelde aansluittarieven en transporttarieven
als uitgangspunt genomen.

36. Voorts heeft de directeur DTe de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle
huishoudens) als uitgangspunt genomen, zoals deze conform de wet berekend wordt uit het
quotiënt van deze prijsindex in de vierde maand voorafgaande aan periode t en van deze
prijsindex in de zestiende maand voorafgaande aan periode t. Deze cijfers worden maandelijks
vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De relatieve wijziging van de
consumentenprijsindex (alle huishoudens) is door de directeur DTe op 2,5% vastgesteld.

37. Vervolgens heeft de directeur DTe als uitgangspunt genomen de voor elke netbeheerder apart
vastgestelde korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering door netbeheerders. Deze
is voor TenneT, na wijziging, vastgesteld op 4,2% per jaar voor de periode 2001 tot en met 2003.

38. Het voorgaande resulteert voor TenneT in een uitkomst van de wettelijke Price Cap-formule van
0,983.

Indiening voorstellen voor afnemers met een beperkte afnameduur < 600 uur per jaar

39. De directeur DTe heeft vastgesteld dat TenneT in de hem voorgelegde nettarieven voor 2001
voorstellen heeft gedaan voor het doen vaststellen van transporttarieven voor afnemers met een
beperkte afnameduur tot maximaal 600 uur per jaar en dat dit gewijzigde voorstel voldoet aan het
gestelde in de Tarievencode, zoals laatstelijk gewijzigd op 16 november 2000.

Wijze van toetsing

40. De directeur DTe heeft vastgesteld dat het hem voorgelegde tariefvoorstel is gebaseerd op de
voor het jaar 2000 toegestane beïnvloedbare omzet, maar dat hierin, blijkens het voorstel van
TenneT, een tariefcomponent was begrepen voor een aansluiting boven 10 MVA. De directeur
DTe is met TenneT van oordeel dat deze tariefcomponent, gelet op haar aard, in feite een niet
gereguleerd tariefelement is en dat dientengevolge de daaruit voortvloeiende opbrengst uit de
totale beïnvloedbare opbrengst behoort te worden verwijderd. De directeur DTe is daarbij van
oordeel dat deze correctie consequent moet plaatsvinden, hetgeen betekent dat niet alleen de
totale beïnvloedbare opbrengst voor het jaar 2001 wordt verlaagd, maar ook die voor het jaar
2000.

41. De directeur DTe heeft echter geconstateerd dat TenneT de voorgelegde netwerktarieven niet
juist heeft gecorrigeerd en verlaagt derhalve de totale beïnvloedbare opbrengst voor het jaar 2000
met een bedrag groot NLG 5.432.000,-- en voor het jaar 2001 met een bedrag groot NLG
3.594.000,--

42. Naar aanleiding van bovenstaande correcties heeft de directeur DTe het voorstel van TenneT
aangepast in die zin dat hij op de gecorrigeerde totale beïnvloedbare opbrengst voor het jaar
2000 de uitkomst van de Price Cap-formule heeft toegepast. Hiermee wordt alsnog invulling



8

gegeven aan het belang dat door middel van marktwerking ten behoeve van afnemers een
doelmatige bedrijfsvoering en kostenverlaging wordt bevorderd.

Eindoordeel

43. De directeur DTe komt tot het oordeel dat TenneT, behoudens het gestelde onder punt 42,
overigens op correcte wijze en met inachtneming van de Tarievencode, een voorstel heeft
ingediend voor de aansluittarieven en transporttarieven voor 2001.

44. De directeur DTe heeft vastgesteld, dat TenneT voor alle afnemerscategorieën een bedrag aan
meterhuur uit de transporttarieven voor 2000 heeft afgesplitst, maar dat de juiste hoogte van die
afgesplitste bedragen evenwel nog onderhevig is aan nader uit te voeren onderzoek, waarna voor
alle afnemerscategorieën standaardbedragen zullen worden vastgesteld en waarna eventueel
verrekening kan plaatsvinden met het gereguleerde deel van de nettarieven.

45. De directeur DTe heeft op de gecorrigeerde, gereguleerde nettarieven voor 2001 de uitkomst van
de Price Cap-formule voor 2001 toegepast.

BESLUIT

46. Gelet op bovenstaande stelt de directeur DTe de aansluittarieven en de transporttarieven vast, die
door TenneT ten hoogste in het jaar 2001 mogen worden berekend conform de bij dit besluit
behorende bijlage.

47. Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en gepubliceerd op de internetpagina van
DTe.

48. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2001.

Den Haag, 13 december 2000

W.g.
drs. J.J. de Jong
directeur Dienst uitvoering en toezicht Energie
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Tegen dit besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, kan degene wiens belang daarbij
rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de sectie Beschikkingen, Bezwaar en Beroep van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.


